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Potten en pannen in de gezinskeuken 

Steelpan, kookpan en kookpot behoren tot de onmisbare keukenuitrusting. Ze zijn de 
hedendaagse variant van de kookketel, die al sinds de oudheid wordt gebruikt en het symbool is 
van de verwerking van voedingsmiddelen. 

Kookpotten doen onvermijdelijk denken aan stoofpotjes bereid voor het gezin of een 
gemeenschap. Gestoofde, gesmoorde en gekookte gerechten worden geassocieerd met een 
keuken voor eigen gebruik. Traditiegetrouw wordt gekookte kip geserveerd voor een etentje met 
het gezin, terwijl gebraden vlees aan gasten wordt voorgeschoteld. 

Thuis koken is synoniem van routine, maar het gaat ook gepaard met een flinke dosis passie en 
plezier. De tijd die we aan het fornuis besteden, is niet zonder betekenis, want hier smeden we 
de gezins- en sociale banden. Een gerecht dat we als gewoon, repetitief en dagelijks 
beschouwen, helpt mee om de identiteit van de groep te versterken, doordat we een 
gemeenschappelijke smaak hebben.



  

Set van schalen en loodhoudende potten, 18e eeuw, coll. C.H.L. 

Deze potten werden waterdicht gemaakt door middel van vernis, dat de lekdichtheid 
bevordert en vermijdt dat voedingswaren tijdens het koken aanbakken. Het vernis is 
vervaardigd op basis van loodoxide, wat de groene kleur geeft die in de 16e eeuw fel in de 
mode is. Deze techniek wordt in het begin van de 19e eeuw bekritiseerd en uiteindelijk ook 
afgeschreven, omdat het lood door de voedingswaren wordt opgenomen en dat is gevaarlijk 
voor de gezondheid. 



  

Culinaire kennisoverdracht

Koken veronderstelt heel wat vaardigheden: kneepjes om de saus te binden, trucjes om de 
juiste consistentie te bekomen, slimmigheidjes om de juiste kooktijd te weten ... Culinaire 
kennis is vaak proefondervindelijk, gebaseerd op herinneringen aan gebaren, geuren, 
smaken, geluiden en uitzicht. Vroeger werd deze kennis van generatie op generatie 
doorgegeven, maar nu reikt deze ook verder dan het familieverband. Vandaag stellen we vast 
dat er een ware geestdrift is voor “huisbereide gerechten”, en kooklessen, culinaire 
programma’s, kookboeken en receptenblogs kennen een immens succes. 

De kookpot als decoratief element 

Omdat we ze zo vaak gebruiken, worden kookpotten en ander keukengerei vertrouwde 
werkmiddelen. Vaak bewaren we ze, zelfs als ze al oud zijn, in de kast, waar ze naast hun 
eigentijdse variant staan: de snelkookpan.

“Al deze opgepoetste potten en pannen, deze vertrouwde voorwerpen zijn door hun vele jaren 
dienst als het ware vrienden geworden (...)”. Fragment uit Quand les sirènes se taisent, 
Maxence Van der Meersch, 1933.

Een reeks pannen tegen de keukenmuur creëert een esthetisch motief. 



  

Set steelpannen, tarbotpan en stoofpan, 19e 
eeuw, koper, coll. C.H.L. 

Koper is een doeltreffende 
warmtegeleider  en wordt ook om zijn 
decoratieve aspect gewaardeerd. Als dit 
keukengerei wordt tentoongesteld, 
creëert het een zekere voornaamheid. 
Maar dit materiaal is lastig te 
onderhouden en het is schadelijk, en dat 
leidt ertoe dat er in de keukens geleidelijk 
aan van wordt afgestapt. Koper wordt nu 
vertind (beschermd met een dunne laag 
tin), zodat het geschikt is om er voedsel 
in te bereiden. 

Pannenset, jaren twintig, plaatstaal bedekt met 
rood email, coll. C.H.L. 

Het gebruik van emailleerplaat om metaal 
tegen roest te beschermen, dateert van 
het midden van de 19e  eeuw. Nu er 
nieuw licht, stevig en kleurrijk 
keukengereedschap voorhanden is, 
schuiven de huisvrouwen hun zware 
gietijzeren potten en moeilijk te 
onderhouden koperen pannen aan de 
kant. 



  

Set kookpotten, 20e eeuw, roestvrij staal, coll. C.H.L. 

Doordat de kookwijzen veranderen – houtvuur wordt elektriciteit of gas – kunnen ook de 
potten en pannen van minder dikke en lichtere materialen worden gemaakt, zoals 
emailleerplaat en roestvrij staal. Dit laatste is een stevig, gezond en gemakkelijk te 
onderhouden metaal dat vanaf het begin van de 20e eeuw beetje bij beetje een plaats 
verovert in de keukens. In 1925 wordt het procedé nog verder uitgewerkt en goedkoper 
gemaakt. 
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